
 

 
 
 

 
 
 
 
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΦΡΙΤΣ  
Gardarobe, 2004 
Εγκατάσταση 
Σκάλα (ξύλο, αλουμίνιο, μπογιά, 280 x 200 x 43 εκ.) 
Ομπρέλα (ίνα άνθρακα, πλαστικό, βερνικόχρωμα, 
διάμετρος: 100 εκ., ύψος: 120 εκ.) 
Καθρέφτης (240 x 85 x 0,04 εκ.) 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. Εισ.  531/04 
 
Στο έργο Gardarobe, η Γερμανίδα καλλιτέχνιδα Καταρίνα 
Φριτς μας εισάγει -όπως αναφέρει η ίδια- σε μια «αίθουσα 
δεισιδαιμονίας»: ένα δωμάτιο στο οποίο συγκεντρώνει και 
αντιπαραθέτει με παιγνιώδη και χιουμοριστική διάθεση 
καθημερινά αντικείμενα που νοηματοδοτούνται σε 
διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και παραδόσεις 
από προκαταλήψεις γύρω από την «κακή τύχη» και την 
δυστυχία: το  πέρασμα κάτω από την σκάλα, μια ανοιχτή 
ομπρέλα στο σπίτι, το κοίταγμα στον καθρέφτη μετά από 
την επιστροφή στο σπίτι.  
Ήδη από την δεκαετία του 1980,  η Φριτς διαμορφώνει 
ένα πλούσιο γλυπτικό λεξιλόγιο από  παραστατικές 
μορφές, τις οποίες αντλεί από μια πληθώρα πηγών, από 
το οικείο καθημερινό περιβάλλον έως την πολιτισμική 
ιστορία, τη θρησκεία, την αρχαία και σύγχρονη 
μυθολογία. Αποδίδοντας τες με μια μεγάλη γλυπτική 
καθαρότητα και  σαφήνεια στο όριο παραδοσιακών 
γλυπτικών τεχνικών και βιομηχανικής παραγωγής, αλλά 
και με μια αυστηρή και απόκοσμη μονοχρωματικότητα, η 
καλλιτέχνις τους προσδίδει τελικά έναν πρωταρχικό 
χαρακτήρα εικόνων-συμβόλων.  
Παρά την αμεσότητά και την ισχυρή κυριολεκτική 
παρουσία της, η αινιγματική εγκατάσταση Gardarobe της 
Φριτς εισάγει το θεατή σε μια συνθήκη ανοίκειου 
ενεργοποιώντας συλλογικές φαντασιώσεις και αντιλήψεις 
αλλά και ανασύροντας  προσωπικές μνήμες, απωθήσεις 
και εμπειρίες. Εντούτοις, όπως σημειώνει η καλλιτέχνης 
τα αντικείμενα στην γλυπτική της εγκατάσταση 
λειτουργούν τελικά ως εικόνες, αποστερημένα από τις 
μαγικές και μεταφυσικές τους ιδιότητες:  « Όλα αυτά 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επειδή το έργο το 
παρουσιάζω ως εικόνα, δυστυχώς δεν πιάνουν τα 
μάγια.»  
  



 

 
Γεννήθηκε το 1956 στο Essen της Γερμανίας. Το 1977 
εγκαθίσταται στο Ντίσελντορφ για να σπουδάσει στην 
Kustakademie από όπου αποφοιτά το 1984. Έχει εκθέσει 
τα έργα της σε σημαντικές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις 
στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία. Το 1995 
εκπροσώπησε την Γερμανία στην Μπιενάλε της Βενετίας. 
Ζει και εργάζεται στο Ντίσελντορφ. 
 
 
Κείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Τίνα Πανδή, Σταμάτης Σχιζάκης – 
Επιμελητές ΕΜΣΤ 
 



 

 
 
 
 
Katharina Fritsch 
Gardarobe, 2004 
Installation 
Ladder (wood, aluminium, paint, 280 x 200 x 43 cm) 
Umbrella (carbon fibre, plastic, lacquer, diameter 100 cm, 
height 120 cm) 
Mirror glass (240 x 85 x 0.04 cm) 
National Museum of Contemporary Art, Athens (EMST), 
Inv. No. 531/04 
 
The work entitled Gardarobe by the German artist 
Katharina Fritsch introduces us- as she mentions- to the 
“room of superstitions”: this room gathers and juxtaposes- 
in a humorous way- some things of our everyday life that 
whose meaning is defined -within different cultural 
environments- by superstitions regarding “bad luck” and 
unhappiness such as walking under a ladder, an open 
umbrella or looking through a mirror when coming back 
home.   
Since the 1980’s, Fritsch creates a rich sculptural 
vocabulary including figures derived from various sources 
that range from the very familiar everyday life to the fields 
of cultural history, religion and both ancient and modern 
mythology. The artist depicts these figures from a clean 
sculptural point of view reaching the limits of traditional 
sculptural techniques as well as of industrial production. 
These figures become images-symbols with the use of a 
strict and mysterious monochromatic technique.   
Despite having so direct an impact and such a powerful 
presence in a literal way, Fritsch’s enigmatic installation 
entitled Gardarobe leads the audience to enter an 
unfamiliar condition, activating at the same time common 
fantasies and perceptions and dragging up personal 
memories, denials and experience. However, as the artist 
points out, objects included in her sculptural installation 
stated above manage to function as images having lost 
their magical and metaphysical features. “All this things 
change from country to country and because I am doing 
this work as a picture, the magic hopefully doesn't work..”  
  
 
Katharina Fritsch was born in 1956 in Essen, Germany. In 
1977, she moved in Düsseldorf so as to study at 
Kustakademie from which she graduated in 1984. Many 
individual or group exhibitions in Europe, America and 



 

Japan host herworks. She represented Germany at the 
1995 Venice Biennale. She now lives and works in 
Düsseldorf.    

 
Texts: Daphne Vitali, Tina Pandi, Stamatis Schizakis – Edit: 
EMST (National Museum of Contemporary Art) / “EMST” 
Curators.   

 


